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Nieuwsbrief Kinderhuis Olga Clarck

Geliefde vrienden van Open Poort,
Groetjes vanuit het Olga Clarck Kinderhuis. Het eerste half jaar van 2018 is voorbij en het is tijd

voor ons u in te lichten over de laatste ontwikkelingen binnen het tehuis. willen aan het begin
van dit schrijven u allen bedanken voor uw royale ondersteuning van € 938,55 gestort op onze
bankrekenning op 3 juli. Wij spreken de zegen uit over u allen en hopen dat het met u goed
gaat. Al aan het begin en straks ook aan het eind van dit schrijven, drukken wij onze waardering
uit voor wat u voor ons in het Jaar 2017 en het haast afgelopen jaar 2018 hebt betekend voor
ons. Zonder de Here Jezus en uw hulp had het er in verschillende opzichten anders uitgezien.

Nieuws
De kinderen maken het goed en verkeren in goede gezondheid.Op school doen ze ook hun best,
ook het afgelopen schooljaar zijn de meeste over naar de volgende klas.We hadden toen 60
pupillen, maar door de jaren heen is het aantal gedaald tussen 35 en 45, omdat enkele terug
mochten naar hun vertrouwde omgeving en anderen werden noodgedwongen doorgeplaatst door
de overheids instantie,Ministerie van Justitie & Politie ,afdeling Bufas in een ander kinderopvang
tehuis.
Deze pupillen waren op school noch in het tehuis niet te handhaven . Hun verleden ligt op straat
en dat vind je terug in hun gedrag. Zo zijn er andere kinderhuizen die meer gespecialiseerd zijn
in deze “straatkinderen”. Wij hopen dat zij nu de juiste aanpak en opvoeding krijgen, maar het
doet altijd wel pijn, dat wij hun niet verder hebben kunnen helpen, ondanks onze inzet. Enkele
van de kleintjes zijn dit jaar naar de 3de leerjaar van de basisschool en 3 pupillen die getoets
zullen worden. Spannend! Veel van onze pupillen hebben leerachterstanden.
De exploitatiekosten voor het nieuw schooljaar 2018/2019, schoolbenodigheden,inschrijfgeld,
matrialekosten, schooluniform-,tas,schoen en copieen zijn ongeveer SRD20.000,- omgerekend
bijna €3000,- . De verbetering van hun leefomgeving draagt aanzienelijk bij aan hun
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levensgeluk, betere leerprestaties(hulp van deskundigen) en onderlinge verstandhouding die
het mogelijk maakt de groei naar volwassenheid van de pupillen te realiseren.

Onze visie is niet dat de jongens enof meisjes na 18 jaar zich zelf maar moeten redden,Neen, pas
wanneer of nadat ze zelfstandig een plaats in de maatschappij hebben gevonden.
Het is een voorrecht om te zien hoe de jongens en meisjes zich ontwikkeld hebben. Het is 22 jaar
geleden dat Amier als anderhalf jaar jongen en Samantha 21 jaar geleden in het kinderhuis
werden opgevangen. Amier Mangroo één van onze oudste opgeschoten pupil bij de jongens, nu
22 jaar oud, was in opleiding tot Militair en op 8 februari 2018, werdt hij overgeheven tot soldaat
1 in het National Leger- Replubliek Suriname.
Ondertussen is het een jaar geleden dat ook een van onze oudste opgeschoten pupil bij de
meisjes getrouwd is. Samantha Savory# Leung Lo Hing, 22 jaar, is over enkele maanden met
Gods genade bevoegd les te geven op de basisschool.
Nieuwe aanmeldingen blijven komen vooral in deze huidige economische situatie waarin het
land nogsteeds verkeerd en de inflatie die daarmee gepaard gaat. Helaas kunnen wij niet een
ieder tevreden stellen,vanwege onderbezetting

Droevig bericht
Helaas hebben wij het oude jaar ook met slecht nieuws moeten afsluiten, want vlak na kerst
bereikte ons het droevige bericht dat ons gewaardeerde bestuurslid,Lysette Ameerun is
overleden.wij hebben zelf het genoegen gehad om met haar in het bestuur stichting” Open Poort”
te zitten. Zuster Lysette, zoals wij en de kinderen haar noemden had toen de functie van eerste
penningmeester in de periode van 2009 tot half 2017. Zuster Lysette is daar zelf altijd heel
nuchter onder gebleven en vervulde haar taken met plezier. Zuster Lysette had altijd een wat
onconventionele aanpak en die was niet voor iedereen goed te volgen. Dit compenseerde zij
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echter altijd met een grote dosis positiviteit en enthousiasme en daarbij gaf zij aan dat het altijd
wel goed kwam. Dat is ons,Gilliano(voorzitter), die haar als moeder en beste vriend had, hem
bijgebleven. Zuster Lysette dacht nooit in problemen en benoemde ze ook nooit; zij ging altijd
uit van de oplossingen “ Gado na wan bun Gado “ waren steeds haar troost woorden. Tijdens
haar bestuursperiode heeft zij zich verdienstelijk gemaakt voor het kinderhuis om bijlessen te
geven op alle niveau’s, knutselwerk, leren koken etc …daar had zij lol in enook gezien als een
heel enthousiast en betrokken bestuurslid .Wij wensen Winston en Etiën Rozario en de naaste
familie heel veel sterkte met het grote en onverwachte verlies.
Overzicht realisatie projecten
2010-15

2016-17

2018

gebouwd ;overdekte washok, een speelhuisje met een mini voetbal veld,een buitenkeuken,
betonnen muur,een bibliotheek met schuiframen,vervanging dak gebouw, het plaatsen van
duikers, bouw achter inrit,verfbeurt gebouw,Renovaties ;9 sanitaire,10 badkamers, 14
slaapkamers met vervanging door schuiframen, verder zijn de keuken en de eetzaal voorzien
van nieuwe- kozijnen en schuiframen.
Aanschaf van ; 10 eettafels en 60 stoelen voor onze eetzaal en
het geheel gebouw is voorzien van elektrische borden met automatische zekeringen en waar
nodig was nieuwe kabels, bijbouwing ICT-ruimten en 8 complete pc’s,up’s en printer
Op 1 september 2018 bereikte het tehuis wederom een mijlpaal door een stikatelier te
openen. Het doel en streven is eropgericht de opgeschoten, pupillen meisjes en jongens
kniplessen te verzorgen. Ook jonge Nickeriaanse vrouwen ( tienermoeders), drop-outs en
twijfelaars uit de omgeving economisch weerbaar te maken.
Renovaties : keuken en klerenkasten van de pupillen die 9 jaren terug compleet zijn
aangepakt ,zijn wederom aangetast door houtboorders. De beloofde plantenkast die van het
jaar,hopen wij, geinstalleerd wordt door werknemers van de Ministerie van L.V.V. bedoeld
om het planten binnen de tehuizen te stimuleren en dagelijks te voorzien in vers groenten

kinderhuis viert feest !!!!!!!!
De kinderen hebben de toekomst. Hoe ze daartoe worden toegerust kunnen wij
mee bepalen!Het is ons een waar genoegen u te mogen meedelen dat het Olga
Clarck kinderhuis dit jaar met Gods genade, haar 45 jarig bestaansrecht mag
vieren. Op 1 september 2018 is het precies 45 jaar geleden dat het kinderhuis
werd opgericht.Dit heugelijk feit hebben wij niet zomaar voorbij laten gaan door
een dankdienst te houden. Wij zijn de Here Jezus dankbaar dat ondanks de
economische situatie dat wij door zijn genade ons hoofd boven water hebben kunnen houden. Wij
willen u ook vanharte bedanken voor uw royale financiële en geestelijke ondersteuning in de directe
noden van alle dag die bedoelt is tot wijlzijn, ontwikkeling en groei naar volwassenheid van het
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Surinaams, Nickeriaanse kind. Uw hulp daarbij is absoluut onmisbaar!

Onze pupillen gaan wij op 5 december 2018 i.v.m. kinderdag en de viering van het tehuis verrassen met
een grote kinderdagviering. Speciale atracties zoals; trein tour door de straten van nickerie,springkussen
toestel, wat ze leuk vinden en waterslide. Verder zijn wij bezig met het verzamelen van kadootjes en de
bedoeling is dat een ieder op die dag een kadootje krijgt.
NIEUWE DONATUERS
We hebben dringend behoefte aan nieuwe donateurs.
Wij hebben enkele personen die ons maandelijks ondersteunen op onze rekening hetgeen goed is.
Beter dan eenmalig wat te storten, Omdat met de benzine verhoging en de prijsstijging in de winkels
is onze explooitatiekosten verdubbeld.Onze maandelijkse kosten aan elektriciteit en water is al SRD
2000-,omgerekend euro 253. We zijn bezig met de energie- en watermaatschappij via de overheid
om een korting te krijgen op onze rekeningen. Na de recente benzine en algemene prijsverhogingen
in de winkels en ook bij de overheidskantoren , hebben we op maandbasis minimal 1250 euro nodig.
We hebben verder weinig ruimte om zelf andere zaken als inventaris aan te schaffen. Dat komt dan
meestal ook van derden.De ouder of familiebijdrage voor de kinderen is nihil en niet consistent.
Indien er meerderen van uw zich aan sluiten bij ons kleine donateuren bestand, zullen we ontzettend
geholpen zijn om o.a de kwaliteit van het werk te verbeteren en financiële druk op het werk te
verminderen. Met een kleine financiële bijdrage per maand zou u daarin kunnen helpen. Onze dank
bij voorbaat.
DANK
Onze dank gaat uit naar u allen, vanwege uw trouwe royale ondersteuning sedert vorig jaar 2017 en
tot heden . Uw bijdrage is voor ons steeds gebleken een dankbare aanvulling te zijn op ons budget.
Ook zuster Eleonora danken we middels deze. Onze dank gaat ook uit naar Cecile de Graav, onze
vertegenwoordiger in Nederland. In onze dank betrekken we ook de voorganger zijn gezin, het
bestuur en de gemeenteleden.Ook vergeten wij u niet, die voor ons bidt. God zegenne u allen. Er
staat een tekst in de Bijbel die zegt: Waarachtige godsdienst is omzien naar weduwen en wezen.

